COMUNICAT SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL SEGON SEMESTRE DEL CURS
2019-2020
Benvolguts i benvolgudes,
Com haureu vist en el comunicat de la Rectora del dia 1, es dona per finalitzada la docència
presencial del segon semestre del curs 2019-2020. Malgrat que no es tanca la possibilitat de
realitzar proves d’avaluació presencials al mes de juny, els centres hem de preparar un pla de
contingència que garanteixi tant la docència com l’avaluació de l’alumnat matriculat en les
diferents assignatures amb l’objectiu de que tothom puguin completar el curs.
Aquest pla s’ha d’ajustar a les Instruccions que ha elaborat l’Equip de Govern conjuntament

amb els centres, i que se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Govern en la
sessió del proper dia 16 d’abril de 2020. En el document es concretaran
qüestions relatives a la docència, el calendari acadèmic, les avaluacions, les
guies docents, les pràctiques i els TFG i TFM.
Davant d’aquesta situació, l’equip de deganat, continuant el seus comunicats anteriors, ha
establert unes pautes bàsiques d’actuació tant pel que fa a la docència com pel que fa a
l’avaluació, que us detallem a continuació:

Docència

1. Encoratgem al professorat a fer les seves classes virtuals dins del seu horari
docent per videoconferència sincrònica amb l’eina TEAMS, que forma part del
programari subscrit per la UAB. Us recordem que la Universitat ha posat en
marxa accions formatives per tal de fer assequible la utilització d’aquesta eina.
Quan per raons acadèmiques o per raons personals la classe sincrònica no
estigui indicada es demana al professorat que utilitzi vies alternatives.
2. Una part de l’alumnat de la Facultat es troba en situacions sòcioeconòmiques, laborals o familiars que els impedeixen seguir les classes dins de
l’horari docent. Per tal d’ajudar a aquests estudiants es demana al professorat
que gravi les seves classes i que les faci accessibles als alumnes, tal com permet
l’eina TEAMS. Alternativament, es recomana que es faciliti a l’alumnat material
docent (vídeos, presentacions, apunts) que puguin ajudar-los a preparar la
matèria.
Avaluació

1. Totes les proves d’avaluació, incloses les recuperacions, s’hauran de realitzar
de forma no presencial. La Universitat facilitarà recursos i formació per a la
realització de l’avaluació no presencial.
2. En la mesura del possible, les assignatures s’hauran d’ajustar al sistema
d’avaluació descrit en la seva guia docent. En el cas de que es vulgui introduir
alguna modificació en el sistema d’avaluació (nombre i tipus d’activitats
avaluables), caldrà que aquesta quedi detallada i justificada en el pla de treball i
avaluació de l’assignatura. Aquest pla no pot, en cap cas, reduir el valor de
l’avaluació continuada prevista en la guia docent.
3. Pel que fa a les proves tipus exàmens (parcials, finals, recuperacions),
aquestes s’hauran de dur a terme d’acord amb el calendari previst (data, hora)
per tal de garantir la coordinació de les proves d‘avaluació de les diferents
assignatures que formen part del mateix curs.

4. El pla de treball i avaluació que, en el seu cas, elabori cada professor ha de
ser aprovat per la coordinació de la respectiva titulació. Una vegada aprovat, el
pla s’haurà d’enviar al deganat i es penjarà al Campus Virtual per tal que els
estudiants estiguin degudament informats.
L’equip de deganat som conscients de les dificultats que suposa per a tothom la
realització de les tasques docents i avaluadores en aquest context, i per això
volem agrair l’enorme esforç que el professorat de la nostra Facultat està fent
per mantenir la seva activitat acadèmica amb la màxima qualitat possible en
aquest període d’excepcionalitat. Alguns de vosaltres esteu patint situacions
complicades en els vostres entorns familiars i volem acompanyar-vos en
aquests moments crítics. Tots els membres de l’equip, i en particular els
coordinadors i coordinadores de grau, restem a la vostra disposició per ajudarvos en qualsevol problema que pugueu tenir.
Rebeu una salutació ben cordial,

